
Mordomia, nos dá idéia de quem tem conforto e boa vida...etc...
A palavra Mordomia, adquiriu em nosso país um sentido negativo, por ter sido 

associada a alguns de nossos políticos. Mas, ela tem significados variados:
No Brasil, chamamos mordomia, todas as vantagens como moradia, condução, 

criadagem, alimentação e conforto em fim, proporcionadas pelo empregador. Mas, 
no sentido etmológico a palavra MORDOMIA, nos mostra outro significado.

MORDOMIA, é a qualidade de vida de quem é servido por outras pessoas, cria-
dos ou servos. Em Latim o prefixo MOR: significa chefe, e o sufixo DOMO: significa 
Casa. Então o mordomo é o chefe da casa

DE UM MODO GERAL, O Mordomo é a pessoa encarregada de administrar 
os assuntos de uma família e as propriedades desta. E espiritualmente, como seria 
isso?

ESPIRITUALMENTE, refere-se basicamente à oportunidade de servirmos a 
DEUS com aquilo que ELE nos dispõe, concede e confia aqui na Terra. Com esse 
entendimento, concluímos que a maior Mordomia a Nós concedida por DEUS, é a 
nossa VIDA.

Se usarmos nossa vida como bons despenseiros da multiforme graça de DEUS, 
para abençoar outras pessoas e a Igreja, estaremos sendo bons mordomos das 
nossas vidas. E no tocante à Mordomia material? Ou seja, sobre tudo quanto Deus 
nos concede, emprego, saláro, moradia, em fim, nossos bens!

“o Senhor falou ao Profeta Jeremias: Eu fiz a Terra, o Homem e os animais que 
estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido os 
dou a quem me agrada.” (Jer.27:5)

Será que nós temos agradado a Deus nos nossos Dízimos e nas nossas ofertas? 
Muitas vezes estamos em dificuldade e não sabemos por quê?

Mas Deus falou: “Por causa de vós repreenderei o devorador para que não vos 
consuma o fruto da terra,...”(Mal.3:11). Deus repreende o devorador por causa da 
nossa fidelidade.

Fale com ELE nesse instante, você tem agora a oportunidade, curve sua cabe-
ça e fale com DEUS porque você dizima ou, porque você não dizima, abra seu co-

ração e coloque-se diante Dele, uma oração objetiva de apenas dois minutinhos.

Que Deus te abençoe!
Rui de Souza...
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• PRELÚDIO QUARTETO JASPE

INSTRUMENTAL 
QUARTETO JASPE

 QUARTETO JASPE

INSTRUMENTAL

PASTOR DA MINHA VIDA - DANY GRACE,
SEGURANÇA – NOVA JERUSALÉM       

PR. ELIOMAR

PR. ELIOMAR

EFÉSIOS 4: 10 -15

• ORAÇÃO

• AVISOS

• LEITURA BÍBLICA ALTERNADA

• HINO  364 HCC “MAIS DE CRISTO”

• BOAS VINDAS AOS VISITANTES

• MINISTÉRIO DE LOUVOR

• DÍZIMOS E OFERTAS

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MENSAGEM MUSICAL 

• ORAÇÃO

• POSLÚDIO

DIRIGENTE: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os 
céus, para cumprir todas as coisas.
CONGREGAÇÃO: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e 
outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
DIRIGENTE: Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, 
para edificação do corpo de Cristo;
CONGREGAÇÃO: Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do 
Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo,
DIRIGENTE: Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda 
por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam 
fraudulosamente.
TODOS: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo, 

• PRELÚDIO QUARTETO JASPE

 QUARTETO JASPE

QUARTETO JASPE

(PASTOR DA MINHA VIDA - DANY GRACE, MEU ALVO É CRISTO - 
KLEBER LUCAS, REI DAS NAÇÕES/LOUVEMOS AO SENHOR)  

ROMANOS 5.8

• ORAÇÃO

• AVISOS

• MOMENTO MUSICAL

• MENSAGEM

• MENSAGEM

• BÊNÇÃO

• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

• MINISTÉRIO DE LOUVOR 

• HINO 169 HCC 

“BUSCOU-ME COM TERNURA” (1ª E 2ª ESTROFES)

• ORAÇÃO DE CONSAGRAÇÃO

• MOMENTO MUSICAL               

• DÍZIMOS E OFERTAS

• APRESENTAÇÃO DE VISITANTES

• POSLÚDIO

“DEUS DÁ PROVA DO SEU AMOR PARA CONOSCO, EM QUE, 
QUANDO ÉRAMOS AINDA PECADORES, CRISTO MORREU POR NÓS”

Pastor Eliomar Corrêa de Jesus 
Ministra de Louvor e Adoração: Olívia Rodrigues Pereira Baia

MORDOMIA CRISTÃ

Café com Deus EBD Escola de Música

Venha participar co-
nosco de segunda 
a sexta das 6h às 7h 
da manhã de um mo-
mento especial de 
comunhão com Deus 
através da oração.

Estão abertas as ma-
trículas para a Esco-
la Bíblica Dominical 
em nossa igreja com 
início às 8h30 da ma-
nhã. Temos classes 
para toda família.

Coloque seus dons 
e talentos a serviço 
do Senhor Jesus. Ma-
tricule-se na Escola 
de Música de nossa 
igreja. Informações 
com Olívia.

 QUARTETO JASPE• MENSAGEM MUSICAL 

CEIA DO SENHOR

1º E 2º ELEMENTO – CONVITE - VENCEDORES POR CRISTO
MOMENTO DE COMUNHÃO – TE AGRADEÇO - DIANTE DO TRONO       

SALMO 23• LEITURA BÍBLICA EM UNISSONO 

“O SENHOR é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, 
guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma; guia-me pelas 
veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da 

sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o 
teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus 
inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente 

que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida; e habita-
rei na casa do SENHOR por longos dias.”

Uma igreja cheia de vida

Organizada em 27 de Outubro de 1984

Culto da ManhãCulto da Noite



Ministérios Ministérios Ministérios

Nossa gratidão pelo apoio da igreja na compra do piano de calda alcan-
çamos o alvo previsto mais ainda há como participar.ESCALA DO CORPO DIACONAL

NOVEMBRO
18/11 DOMINGO

Pulpito
Circulação/Portão

DALVA e RUI
AILTON e ANTONIO PIRES

21/11 QUARTA-FEIRA: 
Circulação/Portão JOSÉ RICARDO

25/11 DOMINGO
Pulpito
Circulação/Portão

DANIEL e AILTON
CLEONICE e JOSÉ RICARDO

28/11 QUARTA-FEIRA: 
Circulação/Portão DAVI CAMPOS

ESCALA RECEPÇÃO
NOVEMBRO

21/11-DOMINGO
Wolfgang

24/11-QUARTA-FEIRA

Manhã: Ana Noite: Marta Broedel e José Ricardo Circ./est.: Augusto

28/11-DOMINGO

Luís Fonseca

ESCALA - DOMINGO
NOVEMBRO

Datas Instrumentais Vocais Inspiração Mu-
sical

Poslúdio, Prelú-
dio e Regência

24-11
Sábado

Banda - à Confirmar Banda - à 
Confirmar

Min. Coreografia 
Livre Soul 

25/11
Domin-

go

Banda - à Confirmar Banda - à 
Confirmar

M – Monólogo 
(Laila)

N – (Convidada) 

Final: Todo 
ministério de mú-
sica cantando 

M – Claudio 
Thompson (Pia-
no) - Convidado      

N – Djaldea e 
João (Piano) 

30/11 e 
01/12

Recital de Natal 
/2012
Escola de Músi-
ca - Musicarte

ESCALA - MINISTÉRIO  INFANTIL
NOVEMBRO

DIA 18/11 DIA 18/11
Berçário - Manhã [08:30 às 11:00h] durante  
a EBD e o culto

Rosalina Natália

Berçário - Noite [19 às 21:00h]
durante o culto

Rosalina
Edilane

Lenice
Natália
Sandra C.

Maternal - Manhã [09:30 às 11:00h]
durante o culto

Adilene 
Rayara

Carmem
Débora

Maternal - Noite [19 às 21:00h]
durante  o culto

Adilene 
Rayara

Carmem
Mayara
Ana Luiza

Culto infantil a noite [4 a 7 anos] ***Rosy
Rayara

***Kelly

Culto infantil a noite [8 a 09 anos] **Valéria ***Míriam
Apoio para o culto infantil *Luizz Lílian
*Responsável pela abertura do culto infantil. ** Responsável pela lição na classe.
*** Responsável pela abertura do culto infantil e lição na classe.

Dia 21/11, com inicio às 19h30, convocamos todos os membros da Primeira Igreja Batis-
ta em Itaparica para participarem da Assembléia Regular de nossa Igreja.

Convocamos todos os membros da Primeira Igreja Batista em Itaparica para partici-
parem da Celebração da Ceia do Senhor no Culto Matutino do dia 18/11, 9h40. Venha 
celebrar a Comunhão, a Alegria e o Senhorio de Cristo Jesus. 

Natália Marques, Maria Luiza, Sonia Maria, Consuelo, Eduardo, Maria José, Maria 
Madalena, Terezinha Wetler, Delcy, Maria Salomé, Onofre, Noemia, Mauro Cesar, 
Marcos, Odete, Djanira Bruno, Laudicéia, irmã Ely,Ormir Delpupo, Eunice Procopio, 
Neuza, Elias.  

Letícia Oaske Kriger (12/11)
Luiz Thiago Pereira de Carvalho (13/11)
Rosy Amorim da Graça Mancini (14/11)
Maria de Lourdes Oliveira Gomes (14/11)
Djaldéa Rosângela Félix Fernandes (15/11)

• Assembléia Regular

• Ceia do Senhor

•Motivos de Oração

•Aniversariantes da Semana

Pastoral LouvorDiácono

Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 105 - Itaparica - Vila Velha - ES

27 3349-0828  / adm_pibi@hotmail.com

www.pibitaparica.org.br

Dia 18/11, após o culto matutino na sala 06, convocamos todos os obreiros e lideres de 
ministérios para tratar dos assuntos da Assembléia Regular.

Estão abertas as matriculas para a classe de preparação de batismo para as crianças 
que desejam batizar com a autorização dos pais. Procure Jeanes (esposa do Pr. Elio-
mar).

•  Reunião dos Ministérios

•Classe Infantil para batismo

Jonas Renato Rosa Cabral 
(15/11)
Harley Santos Fonseca (16/11)
Amarildo Marçal Pereira (16/11)
Maria das Dores Costa de Sá 
(18/11)

IV MUSIC’ARTE
Série de Conferências de Adoração e Louvor

No próximo fim de semana, teremos nosso IV Music’arte, encerrando o 
mês da música. 
Estarão conosco: Lucas Souza e Banda, Aline Pignaton e Banda Praxis 
Sábado às 19:30h, Domingo às 9:45h e 19h. 
Não percam e tragam visitantes!
Informações: M.M. Olívia Rodrigues

Sob a Coordenação da Tânia e auxiliares nossa Igreja vem realizando um maravilhoso 
trabalho de assistência no hospital Infantil de Vila Velha na quarta-feira com inicio às 7h30, 
levando café da manhã para as crianças e seus familiares. Parabéns e vamos apoiar cada 
vez mais.

Estamos realizando melhorias na Cantina da Igreja e construindo os banheiros masculino 
e feminino específicos para as crianças de nossa Igreja e visitantes. Em breve estaremos 
inaugurando as novas instalações.

•  Projeto Pé Torto

•  Construção

• Momento de Gratidão I
 
Imensa gratidão a Deus pela comissão do Ministério da Família sob a coordenação do Pr. 
Judson e Rosangela que realizou o retiro de casais de nossa Igreja na Pousada Manancial 
em Parajú. 
Nos dias 09 a 11/11. Foram dias abençoados para os casais que puderam participar. 
Fiquem atentos para o próximo ano!!!

• Momento de Gratidão I

Agradecemos ao Alcides Oliveira Pinto pela capacitação realizada no sábado com a lide-
rança dos ministérios da PIBI. Fomos grandemente abençoados!


